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Onze activiteiten in 2021.
Onze activiteiten zijn in 2020 grotendeels niet doorgegaan als gevolg van de Corona pandemie.
Op het gidsenoverleg in oktober 2020 hebben we een mooi programma opgesteld voor 2021 in de
hoop en de verwachting dat de beperkende maatregelen geleidelijk zouden worden opgeheven.
Helaas is dat nog niet het geval en zullen we ook dit jaar rekening moeten houden met het
afgelasten van activiteiten.

Belangrijk: Alle vermelde activiteiten zijn onder voorbehoud van
eventuele Corona restricties !
In dit infoblad staan de geplande activiteiten. Neem contact op met de gids om te informeren of
een activiteit doorgaat.

Vogels kijken en herkennen.
Een artikel van Martin Deguelle.
Tijdens een cursus van mijn vrouw Marjo in Frankrijk ben ik een hele week
opgetrokken met de bioloog Gerrit Jansen. Hij heeft me van alles over de
natuur verteld. Van bloemen, planten en vlinders tot vogels. Deze laatste
hadden mijn grootste belangstelling. Bij thuiskomst heb ik meteen een
professionele verrekijker gekocht. Tevens ben ik lid geworden van het IVN.
Om toch wat meer van deze wondere wezens af te weten ben ik via de
Vogelwacht Limburg een basiscursus vogels gaan volgen. De basiscursus is
opgevolgd door een jaar een vervolg cursus te doorlopen. De cursussen
bestonden uit theorie en praktijklessen. Omdat ik erg enthousiast was heb
ik twee broers ook aangestoken met het goedaardige virus en zij zijn ook gestart met de cursussen.
Daar ik het wel gezellig vond heb ik me ook maar weer ingeschreven. Dus volgden we samen beide
cursussen.
Omdat ik denk dat er meer mensen zijn zoals ik een 5 tal jaren geleden was, wil ik wat meer
informatie over vogels gaan geven. Ik zal proberen regelmatig in dit infoblad iets te vertellen over
een een vogel. In eerste instantie zal ik me beperken tot de vogels in onze directe omgeving. Dus
die je iedere dag kunt zien. Om ze te zien moet je wel leren kijken. Dit kijken en dat klinkt
misschien vreemd doe je ook met je oren. Ik start echter met een algemene uitleg over vogels.
Om een vogel te herkennen zijn een aantal aspecten van belang. Niet één aspect hoeft
doorslaggevend te zijn maar vaak zie je dat je een vogel herkent door het combineren van
verschillende zaken.
Werkgroep natuurbeheer
6 maart en 3 april
Bestuursvergadering
1 maart en 12 april

Inloopavond.
De Konigsbeemd is in deze periode
geopend op 8, 15, 22 en 29 maart en op 19
en 26 april. Nadere invulling van deze
avond in overleg met de aanwezigen.

Waaraan kun je een vogel herkennen of anders gezegd determineren.
1. Geluid: Een vogel vliegt niet alleen maar maakt ook geluid. Denk maar aan het zingen en
fluiten. Alleen zijn deze geluiden per vogel verschillend en maakt een en dezelfde vogel
diverse geluiden. Het eerste is de zang maar je hoort ook de lokroep, de alarmroep en van de
jongen, de bedelroep.
Met andere woorden je kunt ook als je een vogel niet ziet weten welke vogel het is.
2. Vorm / grootte: De vorm van een vogel en de vorm van poten en snavel vertellen ook iets
over een vogel. Is het een insecteneter (smalle, fijne snavel), is het een zaadeter (korte,
brede snavel), is het een roofvogel (haaksnavel) en dan heb ik het nog niet over de eenden.
3. Kleur: De kleur kan ook iets aangeven. Vaak zie je dat de mannetjes veel meer kleur
hebben dan de vrouwtjes. Dit is het geval in het voorjaar. De mannetjes moeten dan op zijn
moois zijn om een vrouwtje te verleiden terwijl de vrouwtjes niet te veel mogen opvallen als
ze aan het broeden zijn. Overigens is dit niet bij alle vogels het geval. Later kom ik hier nog
wel op terug.
4. Vliegpatroon: Je kunt ook vogels herkennen aan hun vliegpatroon. Heeft hij een op en
neer gaande beweging (golvend) of vliegt hij rechtdoor, slaat hij voortduren met zijn
vleugels of zweeft hij ook stukken
5. Omgeving waar hij zich bevindt: Waar bevindt zich de vogel, in het bos, op het water,
in moerassig of zandig gebied enz.
6. Nest en eieren: Hoe ziet het nest er uit en waar bevindt het zich. Hoog in een boom laag
in struiken bij de grond, in een kuiltje op de grond enz.
Tijdens de verdere stukjes zal ik op al deze zaken ingaan maar voor nu is dit algemene stuk denk ik
voldoende. “Vogelen” is namelijk niet makkelijk want ook ik ben maar een amateur en weet een
heleboel zaken (nog) niet. Je leert het alleen maar door veel te doen en vaak op pad te gaan met
ervaren vogelaars. Heb je vragen over vogels schroom dan niet om ze te stellen.

De “Woensdag wandelgroep”
Woensdag 10 en 24 maart en woensdag 14 en 28 april.
Vertrek vanaf de Koningsbeemd om 10.00 uur
Hier zijn weer de datums voor onze wandelingen in maart en
april. Heeft U interesse, kom gewoon een keertje mee. Wilt U
wat meer informatie, neem gerust contact op met een van deze
dames.
Lenie Quadackers: 045-4040440
Steffie Broekhuis : 06-22337350

Zeg het met bloemen …..
Sneeuwklokje, een lentebode ?
Nog gedurende de winter en soms zelfs al in december kun je niet alleen
in veel tuinen, maar ook in parken en bossen het Gewoon sneeuwklokje,
Galanthus nivalis, vinden. Het wordt van oudsher in onze streken gezien
als de eerste boodschapper van de komende lente.
De fraaie klokvormige bloemen steken vaak ook boven de laatste sneeuw
uit en ze kunnen behoorlijke tapijten vormen. Het is te herkennen aan:
de blauwgroene grondstandige bladeren, de enkele bloem per stengel,
waarbij de buitenste bloemdekbladen langer zijn dan de binnenste en de
dwars gebogen vlek op de drie binnenste bloemdekbladen.

Voorjaarswandeling Savelsbos.
Zondag 21 maart om 10:00 uur vanaf Kasteel Hoensbroek.
De wandeling van het Savelsbos is ca 10 km en begint in
Gronsveld. We gaan richting de Riesenberg, deze naam
is een verbastering van Wiegersberg wat wijngaardberg
betekend. In de Romeinse tijd vond hier in Limburg op
grote schaal wijnbouw plaats.
Onderweg passeren we ook de Trichterberg groeve. Eén
van de vele mergelgroeves in dit gebied. Natuurlijk is het
Savelsbos ook bekend om zijn prachtige voorjaarsflora
zoals Daslook, Amandelwolfsmelk, Bosanemoon, Wilde
irissen, de Eenbes en nog meerdere voorjaarsbloeiende
planten. Ook bekend van het Savelsbos is de Oude Vuursteenmijn die nog onlangs op nieuw
gerestaureerd is wegens gevaar voor instorting. Via een gids kan men deze mijn bezoeken.
Ook passeren we de beroemde Henkeput. Dit is een put van twaalf meter diep die waarschijnlijk
gebruikt werd om lijken en tallozen kadavers te lozen.
Kortom een interessante wandeling met veel groen en heuvels, witgepleisterde
vakwerkhuizen, wegkruizen, hellingbossen, groeves, hoogstam boomgaarden, klaterende beekjes
en zacht golvende dalen.
Info: Gerard Janssen 06-12473073 of Johan Quadackers 06-29425776

Wandeling naar de oorsprong van de Geul
Zondag 28 maart om 10:00 uur vanaf Kasteel Hoensbroek.
De Geul vindt haar oorsprong in het gehucht Lichtenbusch,
vlakbij de Duitse grens, maar nog net op Belgisch
grondgebied. Daar ligt de boerderij “Todtleger” en in de
kelders van die boerderij bevindt zich een welputje dat men
algemeen beschouwt als de ware bron van de Geul.
Bij dit stroompje voegen zich weldra vier andere stroompjes
en dan ontstaat een stromend riviertje: De Geul is begonnen
aan haar tocht naar de Maas.
De Geul is 58km lang, passeert bij Cottessen de grens met
Nederland en meandert dan 33km door het Zuid-Limburgs
landschap. Hij stroomt onder andere langs de plaatsjes Epen, Mechelen, Partij, Gulpen, Wijlre,
Valkenburg en Meerssen om uiteindelijk bij Voulwammes uit te monden in de Maas.
Info: Peter Geurts 06-54952469 of Marrion Ernst 06-42588496

Bloesemtocht in de parel van het Heuvelland
Zondag 18 april om 10:00 uur vanaf Kasteel Hoensbroek
We gaan wandelen in de parel van het Heuvelland, de streek rondom Slenaken,
Hoogcrutz en Beutenaken. Het buurtschap Hoogcrutz ligt op het plateau van
Margraten tussen de dorpjes Slenaken en Noorbeek. Slenaken en Beutenaken
liggen beide in het dal van het riviertje de Gulp.

Het landschap van het smalle dal van de Gulp lijkt veel op dat van
de Geul: een boeiende afwisseling van loofbossen, graslanden,
akkers, drassige oevers, poelen, boomgaarden en holle wegen. Je
wandelt in dit gebied via de kalkgraslanden zo het bos is. Via de
typische holle wegen klim je omhoog naar het plateau, waar het
glooiende landschap zich voor je uitstrekt.
Het Gulpdal heeft veel mooie plekken en ook hier geldt: ZuidLimburg, een beetje buitenland!
Info: Gerard Janssen 06-12473073 of Daan Westerhof 06-10309529

In memoriam.
Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze leden Yvonne
Bernardi (17-12-2020) en Sjef Frolichs ( (04-01-2021).
Wij houden hen in herinnering als actieve leden binnen onze vereniging en wensen
nabestaande en familie veel sterkte met dit grote verlies.

Om te noteren – Activiteiten in mei en juni
Zondag 2 mei
Woensdag 12 en 26 mei
Maandag 24 mei
Vrijdag 11 Juni
Zondag 13 juni
Woensdag 16 en 30 juni
Zondag 20 juni
Zondag 27 juni

: Vogelwandeling (met IVN Nuth)
: Woensdag wandelgroep
: Voorjaarswandeling Ternaayen
: Jaarvergadering
: IVN slootjesdagen (met IVN Nuth)
: Woensdag wandelgroep
: Midzomeravondwandeling
: Ommetje en hartig hapje
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Bestuursvergadering
Werkgroep natuurbeheer
Maandag, inloopavond
Wandeling, excursie, overige activiteiten

IVN Hoensbroek
Heerlerweg 141, 6433 HR,
Hoensbroek  06-10309529
✉ ivnhoensbroek@gmail.com
Website: www.ivn.nl/afdeling/hoensbroek
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